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Labdoo
El Labdoo és una organització que té com
a objectiu i repte la fractura digital.
Cada any el món compra més de 200M
d’ordinadors, que després d’uns anys s’abandonen i es reemplacen per nous.
Labdoo és una xarxa col·laborativa que
porta els nostres ordinadors usats a escoles que no tenen mitjans per adquirirne, de manera totalment gratuïta.

Els meus objectius

Galeria de fotografies de totes les activitats fetes al Labdoo

El Labdoo se’m va presenta inicialment com a un repte perquè
mai he fet res de semblant. És un projecte en el qual no només
es col·labora a escala mundial, sinó que també he de poder
organitzar-me i treballar amb els meus companys.
A nivell personal, m’he presentat els següents objectius:
• Aprendre a col·laborar amb els meus companys i participar activament en el grup de treball.
• Organitzar reunions, sanejaments i el nostre lloc de treball de manera lògica i eficient.
• Aprendre sobre ordinadors, tant a nivell de software
com hardware.
• Implicar-me al màxim en el projecte i fer-me’l meu.

20 de novembre del 2013: Ha arribat el primer ordinador!
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18 d’octubre

Les nostres activitats

Avui hem fet la primera reunió del grup de Labdoo. La Sra.
Morera ens va contactar la setmana passada pel grup el facebook de l’escola per concertar una reunió.
No vaig dir gaire ni a la reunió ni en l’organització d’aquesta.
Em costa una mica donar la meva opinió, però perquè suposo
que son les primeres vegades que fem això junts. Amb el
temps aniré agafant confiança.

13-14 de setembre.

Entre els alumnes de Cosmos i Àrtic ens hem partit la feina

Aquest cap de setmana hem anat amb el curs i les professores

per començar a organitzar el grup. A mi m’ha tocat preparar el

de CAS a Tiana per reflexionar sobre la matèria i les activitats

material que necessitarem pel primer sanejament que fem. A

relacionades amb ella. Dissabte ens van presentar les que es-

l’acta de la reunió hi ha escrits tots els objectius que ens hem

tan directament relacionades amb l’escola, entre elles el Lab-

proposat com a grup i tot el que cal fer. Ja tinc ganes de

doo.

començar amb els sanejaments!

L’any passat ja vaig ser a un sanejament del Labdoo i la veritat

Cliqui a la imatge per veure-la gran

és que em va semblar molt divertit. A més, la senyora Morera
ha explicat amb més detall el projecte i em m’ha captivat bastant. Tinc ganes de formar part d’una xarxa d’ajuda humanitària global, en la qual l’esforç sumat de molta gent pot
aportar un canvi real.
Així he decidit que vull formar part del projecte.

Acta de la reunió del Labdoo
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Principi de novembre
El Josep Cos i el Santi Arxé han fet la carta per enviar als
pares per aconseguir ordinadors. És una de les feines més importants que hem assignat perquè sense ordinadors no podem
fer absolutament res.

Cliqui per fer més gran la imatge

M’adono que quan cadascú té una responsabilitat s’ha de dur
a terme de manera eficient perquè sinó això pot perjudicar a
tot el grup. Som una comunitat que sense la col·laboració de
tots els seus membres no pot avançar, així que m’he proposat
intentar fer tot el que pugui perquè el projecte funcioni el millor possible. Avui he començat a contactar la Sra. Canals i el
departament d’informàtica per aconseguir el material necessari pel sanejament. Vull que tot estigui preparat perquè la
nostra primera “missió” vagi el bé.
Dies després d’enviar la carta
La carta als pares ha fet efecte! Ens han arribat molts or-

Carta als pares (1)

dinadors, suficients per poder sanejar durant tot l’any.
És reconfortant veure com la comunitat de l’escola s’implica
en aquests projectes, i és una prova més de que amb l’esforç
de tothom podem aconseguir moltes coses.
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29 de novembre
Avui hem fet el primer sanejament de l’any!

inútil perquè depenc molt dels que si que en saben. Tanmateix
sé que segurament el proper cop anirà millor.

Ens hem quedat el divendres després del final dels exàmens
trimestrals per fer el primer sanejament. Al principi em feia
una miqueta de mandra, però aviat se m’ha passat i m’ho he
passat bé. A més l’ambient de treball és productiu i hem fet
una bona feina: 13 ordinadors que seran enviats a Sierra Leone!
Els primers moments han estat una miqueta confusos. No
sabia ben bé què fer i no em sentia gaire útil, he esperat a que
els d’Àrtic ens guiessin una miqueta. Hem començat ordenant
el despatx del Labdoo i portant els ordinadors al laboratori de
Física per poder treballar. Un cop allà, cadascú ha agafat un
ordinador per començar a treballar. Aquí si que no sabia què
fer perquè no me’n recordava de com funcionava, i no volia
ser una càrrega pels que si que en sabien. Finalment vaig anar
demanant ajuda als alumnes d’Àrtic, que em van anar explicant el que havia de fer.
He anat agafant confiança a l’hora de preguntar i de treballar
amb els ordinadors. Tot i això encara em sento una miqueta
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23 de gener
Avui, jo i els meus companys de Labdoo de Cosmos, hem dut
els portàtils sanejats el passat 29 de novembre a l’Hospital de
Sant Joan de Déu. Des d’allà, els portaran a Luansar, Sierra
Leone.

hi ha a Luansar. Aquests hospitals al Marroc, avui en dia disposen de molt bon personal i material. Per tant, em fa il·lusió
pensar que d’aquí uns anys a Luansar la situació pot ser la
mateixa. Els habitants de la zona podran tenir un hospital de
qualitat a la seva disposició.

A l’hora de fer l’entrega dels portàtils, hem conegut el germà
Fernando, que ens ha fet una conferència sobre el lloc on aniran els portàtils. A Luansar, Sierra Leone, l’Ordre de Sant
Joan de Déu ha fundat un hospital agermanat amb el de Barcelona. És un projecte que està en marxa des de fa bastant de
temps, i sembla estar donant bons resultats. Més recentment,
al costat de l’Hospital han obert una escola d’Infermeria perquè l’hospital pugui tenir un bon personal que provingui de la
zona, no de països estranjers. Allà és on arribaran els nostres
portàtils, els quals aconseguiran millorar i facilitar l’aprenentatge de les estudiants.
Hem vist fotografies i vídeos del lloc, i hem tingut la oportunitat de parlar amb una persona que coneix el projecte de
primera mà i hi està molt implicada. El que he vist m’ha recordat a fotografies d’Hospitals al Marroc fa uns 30 o 40 anys.
Els meus avis van ser pares de l’ortopèdia i la pediatria a

És per aquesta raó que la conferència m’ha arribat molt a nivell personal. M’he adonat que el que estem fent realment pot
tenir un impacte en la vida d’altres persones, i que l’esforç de

aquest país, i van ser pares d’un projecte molt semblant al que
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gent implicada en projectes com aquest pot arribar a canviar
el món.
Aquesta visita m’ha fet entendre que podem tenir un impacte
real, i m’ha donat ganes de continuar amb el projecte. No
només sanejant ordinadors, però també d’alguna altra manera
que impliqués encara més dedicació. Entre tots podem marcar
una diferència.

Mes de febrer
Han arribat els portàtils a Sierra Leone. Metges de Sant Joan
de Déu els van portar a l’escola d’Infermeria i ja han pogut
començar a utilitzar-los.
Hem rebut fotografies de les estudiants i fins i tot han publicat
una notícia sobre nosaltres a la pàgina del facebook del Labdoo.
És la primera missió Labdoo que faig de manera completa i estic molt satisfeta del resultat. Es confirmen encara més les ganes que tinc de continuar i la sensació que vaig tenir en anar a
l’Hospital de Sant Joan de Déu a entregar els portàtils.
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7 de març
Hi ha hagut el segon sanejament de l’any! Aquest cop han vin-

seguir buscant maneres d’optimitzar el temps. Per exemple, a
vegades ens quedem durant molta estona sense saber què fer

gut noves incorporacions del curs de Cosmos, i també ens ha
acompanyat el fill de la senyora Domínguez. És gratificant
veure que el grup es va fent cada cop més nombrós.
També hi ha hagut un afegit, que és que el senyor Vilella ha
vingut a explicar-nos com funciona un ordinador. Tat i que
m’he perdut en les parts més tècniques, en general ha estat
molt interessant. Hem après a desmuntar-los, les parts que el
composen i algunes curiositats. Això ens servirà al futur per
intentar reparar alguns portàtils que vinguin mig espatllats.
Aquest cop hem sanejat 12 ordinadors, que estan destinats a
una escola de la Índia: Pratham Virtual Open School Pilot.
En quant a l’organització, ha anat més o menys com l’últim
cop. Com que comptem amb l’ajuda dels alumnes d’Àrtic, que
ja tenen experiència, és més senzill. He pogut veure que quan

perquè o bé l’ordinador està espatllat i no podem resoldre-ho,
a la instal·lació de l’edubuntu és molt llarga. Aquestes estones
buides les hauríem d’omplir per fer la feina més ràpida.

un projecte ja ha funcionat durant un temps, tot és molt més

Avui m’he sentit més còmode tant amb els companys com

fàcil perquè ja sabem el que funciona o no. Altres projectes

amb la feina. La majoria no són el meu grup d’amics habitual,

CAS que he fet, com el club de la lectura, els hem creat nosal-

però ja vaig agafant més confiança. És una estona en la qual

tres i al principi no sabíem gaire bé el que havíem de fer. El

m’ho passo bé i he pogut conèixer i establir una relació amb

Labdoo en canvi és més senzill. Tot i això també és necessari

alumnes d’Àrtic amb qui mai havia parlat. Fins i tot em passa
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amb els meus companys de Cosmos amb qui normalment no

Tot i això en algun moment donat he notat que era l’única que

tinc gaire relació. Durant les hores del sanejament creem una

estava per la feina, els altres no estaven gaire al cas i m’he sen-

relació diferent i agradable.

tit una miqueta frustrada. Però tot i això ha funcionat bé. Hem

Finalment, també estic més còmode amb la tasca amb els ordinadors i no he de demanar tanta ajuda. He millorat també
en aquest sentit.

posat tot en caixes, organitzat les peces d’ordinadors que
tenim i també les estanteries. A més m’he creat un compte a la
pàgina web del Labdoo per ser jo la que etiqueta els portàtils,
una tasca que he heretat de la Julia.
M’he quedat l’última acabant d’enllestir-ho tot. avui m’he ado-

Divendres 13 de juny
Ha arribat el darrer sanejament del curs. Ha estat un de força
diferent als altres perquè d’Àrtic només ha pogut venir el
Santi. Per tant érem ell i cinc de Cosmos (se’ns ha unit també
l’Eric Valls). Per mi ha sigut el sanejament que indica una
miqueta el canvi generacional, un canvi en el lideratge del pro-

nat que el projecte que fem és realment maco i vull aprendre
encara més. Ara que ja no hi són els d’Àrtic hi ha moltes coses
que hem de fer nosaltres i en tinc moltíssimes ganes. El Labdoo és un projecte que m’està agradant moltíssim i estic decidida a seguir estant-hi vinculada fins i tot després de deixar
l’escola.

jecte.
Ens hem quedat al despatx de CAS i només hem pogut sanejar
dos ordinadors, que també aniran a l’Índia. Hem passat la
tarda organitzant el que teníem, descartant els ordinadors espatllats i desmuntat-los per veure si en podíem aprofitar les
peces. Es nota que ja tirem del projecte perquè no necessitem
ajuda per sanejar els ordinadors i hem organitzant nosaltres
sols la trobada.

Setmana posterior
M’han agafat moltes ganes de fer tirar endavant el projecte, i
aquests dies he estat fent moltíssimes coses. He creat un PDF
que és una guia d’instruccions pels sanejadors, per tal de
facilitar-nos la feina quan tornem l’any que ve, tant per nosaltres com pels alumnes de Mediterrània.
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Una altra cosa que tinc en marxa és acabar el manual d’in-

Aquest ordinador segurament me’l quedaré per fer captures

struccions de l’ordinador, que volem enviar amb els or-

de pantalla que pugui posar al manual d’instruccions.

dinadors. Li hem demanat al Roger Navas que ens faci arribar
el que van fer l’any passat, i estem intentant mirar de

Cliqui per fer més gran la imatge

millorar-lo.
També he après (mitjançant diversos tutorials trobats a internet) a fer CDs i USBs “bootables”, cosa de la que em sento
molt orgullosa. És a dir, he après a fer les eines necessàries
perquè puguem seguir amb el Labdoo. És una cosa que abans
feia el Roger Navas, però m’he adonat que perquè el canvi generacional sigui efectiu, algú se n’ha d’encarregar, i l’any que ve
també s’ha d’ensenyar als de Mediterrània.
He fet un CD i un USB, i amb l’USB he sanejat un Toshiba antic que tenia a casa. He estat “investigant” les aplicacions que
hi ha, i he quedat molt sorpresa per la qualitat que tenen. Jo

Instruccions instal·lació (1)

mateixa podria fer-les servir per estudiar. M’he adonat de que
la tasca que fem pot arribar a tenir un impacte molt important

Finalment, la darrera cosa que he fet ha estat demanar-li a la

en la vida escolar dels llocs on portem els portàtils. No només

Julia Pedret la contrasenya del seu compte del Labdoo per po-

crea un lligam entre aquesta gent i la resta del món, sinó que

der gestionar el tema dels estats dels ordinadors. També he

també els proporciona eines molt valuoses per aprendre. M’ha

canviat el “laptop manager” i m’he posat a mi. Aquest és un

fet reflexionar sobre la introducció de noves tecnologies a les

tema delicat perquè això de tenir molts comptes pot ser com-

aules, i realment podria ser útil.

plicat. Per això he pensat que l’any que ve puc demanar que
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ens deixin crear una adreça d’email de Labdoo de l’escola, per
poder tenir un compte conjunt i que les complicacions que he
tingut no tornin a sorgir. Tindríem un compte de tot el grup a
la pàgina web del Labdoo, que podem passar de promoció en
promoció.
Em sento molt implicada amb el projecte. És una cosa que
realment m’agrada i vull donar tot el que pugui.

11

20 de setembre

El segon curs del Labdoo

Aquest dissabte he anat amb alguns dels meus companys a la
Conreria a explicar als companys de Mediterrània el que faig
pel CAS. He estat pensant el que diria durant tota la setmana
passada perquè realment vull transmetre que el Labdoo és un
gran projecte. Crec que ha sortit prou bé, i m’ha agradat veure
que després de les explicacions algunes persones s’han acostat
a fer-nos preguntes sobre com funcionava. És una sensació dif-

Balanç inicial

erent ser els que parlen i no formar part del públic. Ha estat
una experiència que m’ha agradat i l’any que ve intentaré tor-

Ha arribat segon, un curs molt important en moltíssims sen-

nar, per mostrar als alumnes d’Excelsior les virtuts del pro-

tits on segurament la feina se’ns acumularà fins al final. Però

jecte.

tot i això estic molt determinada a seguir treballant pel Labdoo. És un projecte que m’encanta. Durant l’estiu he anat reflexionant, i he vist que durant el curs vaig tenir una evolució.
Els primers dies no sabia de què anava, em sentia confusa i impotent, i ara sóc de les que tira més del projecte.
Tinc ganes d’ensenyar als de Mediterrània com funciona tot, i
veure en ells el mateix entusiasme que sento.

21 de setembre
Avui he llegit una notícia al diari La Vanguardia que deia que
el director de l’Hospital de Sant Joan de Déu a Luansar, serà
repatriat perquè està infectat d’ebola.
És l’hospital on vam enviar els ordinadors del primer sanejament del curs. La veritat és que la possibilitat de que l’Hospital hagués estat “infectat” ja m’havia passat pel cap diverses
vegades durant l’estiu, però aquesta n’ha estat una prova evi12

dent. Amb l’Ariadna Gistàs hem comentat la notícia, i m’he

contents... Pensar que tota aquesta gent pot haver mort se’m

adonat que realment la llegeixo amb uns ulls diferents.

fa estrany. No és que hagi establert un vincle emocional, però
si que hi ha un lligam invisible amb aquesta gent. He intercedit en la seva vida i ells en la meva, i això és especial. M’he llegit la notícia amb una atenció que si no hagués participat en el
projecte, no hauria posat. El Labdoo ha fet que em senti
d’aquesta manera, i he pogut veure que l’impacte que té en mi
aquesta col·laboració entre països del món molt llunyans és
important. És una sensació bonica.

26 de setembre
Aquests dies he estat pensant en una iniciativa que podríem
començar a dur a terme aquest any: intentar iniciar una relació més estreta amb alguna escola, i se m’ha acudit que podria
ser al Marroc. Com que hi tinc família segurament puc aconseguir algun contacte per crear un hub o col·laborar d’alguna
manera per estar encara més implicats. La idea que vam tenir
He creat una espècie de vincle amb aquest hospital, sobretot

jo i l’Ariadna va ser poder viatjar-hi aquest estiu per entregar

perquè ens en van fer la conferència i hem vist moltíssimes fo-

els ordinadors nosaltres mateixes en persona, experimentant

tografies. No és que conegui a ningú, ni he parlat amb cap dels

d’aquesta manera un contacte directe amb tots aquells que

estudiants, però me’ls he imaginat molts cops: la sorpresa

seran els que utilitzaran els ordinadors. Seria molt gratificant

amb què rebien els portàtils, com els utilitzaven, si n’estaven

haver participat en tots els passos que configuren el Labdoo.
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Des de la rebuda de l’ordinador fins a l’entrega, passant per
tot el procés del sanejament. Avui he enviat un mail al Jordi
preguntant què en pensa de la idea, i també quins passos
hauríem de seguir a partir d’ara.

18 d’octubre
Avui ens hem reunit per primer cop amb els membres del Labdoo que farem el projecte aquest any. Havíem quedat els
quatre alumne de Cosmos que ja hi eren l’any passat i esperàvem que vinguessin tots els alumnes de Mediterrània que

3 d’octubre

formen part del nucli dur. Al final només han vingut dos
d’ells, cosa que ha estat una miqueta decebedor perquè es-

Avui he fet Skype amb el Jordi i l’Ariadna per parlar del pro-

peràvem que vinguessin tots. Els hem explicat amb més detall

jecte del Marroc. Li he explicat que tinc un contacte que es diu

en què consisteix el Labdoo, la idea de fer un compte en comú

Ubaldo, amb el qual podríem iniciar una col·laboració perquè

a la pàgina web per tots els membres del grup del nostre hub i

els ordinadors arribessin a diferents centres de formació a la

també el projecte del Marroc. Ens hem repartit la feina de

ciutat de Rabat. Ens ha dit que enviaria uns formularis perquè

cara al primer sanejament, entre les quals hi ha aconseguir el

els responsables que coordinen les escoles els omplissin, i ale-

material necessari i escriure la carta. Estic contenta perquè

shores podríem crear un Edoovillage. Amb l’Ubaldo hi vaig

com a mínim els alumnes de Mediterrània que sí que han vin-

parlar per telèfon fa uns dies, i semblava molt content amb la

gut semblen interessats i disposats a implicar-s’hi.

idea d’iniciar aquesta col·laboració. De nou, aquest projecte
em fa sentir gratificada perquè a més d’ajudar a persones d’arreu del mon, també estic tenint l’oportunitat de treballar amb
gent a qui li agrada tot el que consisteix en ajudar altres persones. En l’Ubaldo ho he notat molt, i també crec que és important transmetre-ho a altres persones

Mes de Novembre
El Jan i l’Albert, els alumnes de Mediterrània, han acabat de
redactar la carta als pares i ja l’han enviada. Ens han
començat a arribar els primers portàtils i estem contents i
emocionats perquè creiem que aquest any està començant de
14

manera bastant prometedora. El Jan i l’Albert també han fet
un cartell molt maco pel Labdoo, i el fet que s’impliquin
també és esperançador.

28 de novembre
Avui hem fet el primer sanejament d’aquest curs. Hem quedat
a les 14:30 amb els alumnes de Mediterrània, i m’ha sorprès
molt positivament el gran nombre de nois i noies que han vingut a col·laborar. A més també hem rebut molts ordinadors
per part de les famílies, així que inicialment érem optimistes.
Tot i això, de seguida ens hem adonat que l’organització seria
molt difícil. Nosaltres érem els que sabíem com funcionava tot
i els nouvinguts esperaven instruccions i no sabien ben bé què
fer. Primer hem baixat els ordinadors al laboratori de física, i
hem decidit que s’havien de repartir els ordinadors i posar-se
en parelles. Nosaltres aniríem passant explicant els passos
que havien de seguir. El problema ha estat la manca de USBs i
DVDs, i a més la majoria de portàtils que ens havien portat no
funcionaven, per tant al final vam poder explicar a poques persones com funcionava i només vam sanejar dos ordinadors. A
més no tothom mostrava gaire interès i en algun moment ha
sigut una miqueta desesperant. De cara al proper sanejament
hauríem de millorar l’organització i aconseguir més CDs i

El 14 de novembre també va venir una persona de Sant Joan
de Déu a buscar portàtils que aniran al Senegal. És emocionant que tot segueix en marxa!

USBs. És difícil treballar quan la gent està més aviat per altres
coses i sembla que hagi vingut per passar l’estona. No era el
cas de tothom és clar, perquè hi havia gent que tenia ganes de
dur a terme aquesta tasca solidaria, però si hi ha molta gent i
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part d’ella no col·labora, és difícil el bon funcionament. Com a
mínim hem pogut determinar els punts dèbils que ha tingut
l’organització i així ho podrem rectificar de cara al proper
sanejament. A més, avui hem tingut el plaer de comptar amb
la col·laboració del Labdooer més petit de tots!

Cliqui la imatge per ampliar

10 de desembre
Fa uns dies que l’Ubaldo, el meu contacte al Marroc, em va
passar la informació dels formularis completada. El Jordi em
va donar els accessos necessaris a la pàgina web del labdoo
per poder crear els Edoovillages, i això és el que he fet avui.
Fer una tasca d’aquest estil dóna una perspectiva diferent a la
que fem normalment durant els sanejaments. És una part diferent del Labdoo i em sembla molt interessant poder formarne part. Tinc moltes ganes de que puguin posar-se en marxa
els Edoovillages. En total són tres, dos d’ells a Rabat i un altre
a una ciutat que es diu Taroudant. Tots ells són centres i escoles per persones amb discapacitats físiques.
14 de desembre
Avui ha vingut l’Elena Parpal a buscar ordinadors que aniran
a l’Índia. Ja fa bastants dies que parlo amb ella, però no m’hi
he pogut trobar perquè he anat a l’Olimpíada de
Matemàtiques. L’ha anat a rebre el Josep Cos en el meu lloc, i

Sanejament 29 de novembre (1)

s’ha endut un dels ordinadors que hem sanejat nosaltres, i
tres més que ens van portar d’altres escoles de Barcelona. El
fet que es duguin a terme tots aquests dootrips ens anima a
tots!
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6 de febrer
Avui hem fet el segon sanejament del curs. Aquest cop érem
menys, molts dels alumes de Mediterrània que van venir el
primer cop i no van fer gaire feina no han vingut aquest cop.
La resta sí que hi eren, i hem pogut treballar una miqueta millor. El principal problema que hem tingut és que ens falten or-

L’última cosa que vull destacar és que al proper sanejament
hem d’aconseguir deixar clar als alumnes de Mediterrània
com funciona el Labdoo perquè ells ho puguin coordinar l’any
que ve. És un projecte al qual m’hi sento realment vinculada i
em serà difícil deixar-lo, però intentaré quedar-hi vinculada
d’alguna manera.

dinadors que funcionin i també ens falten carregadors. El
problema dels USBs i els CDs l’hem solucionat perquè en no
tenir ordinadors per sanejar, hem dedicat una estona a fer-ne

13 de març

de nous, sobretot CDs. Hem aconseguit ordenar els or-

Avui hem rebut la notícia que els ordinadors que vam enviar a

dinadors i descartar els que no funcionen.

l’Índia han arribat a la seva destinació. És realment satisfac-

Es nota bastant que hem corregit algunes coses respecte l’úl-

Cliqui per ampliar la imatge

tim sanejament perquè la desorganització que el va caracteritzar ha disminuït. Hem sanejat els portàtils que funcionaven
(eren dos), i pel proper cop s’haurien d’aconseguir uns quants
més i portar a reciclar tots aquells que ja no ens serveixen.
Finalment, hem rebut una “donació” molt útil per part de la
Julia Pedret, alumna d’Àrtic que va ser un membre important
del Labdoo: un carregador universal. Hem pogut resoldre
doncs el problema de no poder sanejar per culpa de no tenir
carregadors, però n’haurem de trobar per poder enviar-los a
les seves destinacions.

Ordinadors a l’Índia (1)
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tori veure com els alumnes de les escoles treballen amb or-

aquests dos portàtils. Veig clarament que el Labdoo és una ini-

dinadors que els hem proporcionat, i que tenen en les seves

ciativa global i que sense l’ajuda de moltíssima gent no seria

mans eines que són allà gràcies a nosaltres.

possible.

6 d’abril

Cliqui per ampliar la imatge

Avui han arribat a Dakar, Senegal, quatre dels portàtils que
hem sanejat a l’escola. Van a un hospital oftalmològic vinculat
amb Sant Joan de Déu.

10 d’abril
Avui m’he endut una sorpresa. Revisava la base de dades del
Labdoo per comprovar que tot estigués en ordre mentre escrivia el diari, i he vist que a un dels hubs que vaig fer amb
l’Ariadna fa tres dies van arribar dos ordinadors! M’ha fet
moltíssima il·lusió veure que aquests portàtils han arribat a

Portàtils al Senegal

un Hub que vam fer nosaltres fa pocs mesos, i que sense
aquesta iniciativa no haurien arribat fins allà. A més, també és
satisfactori el fet que tot això vagi més enllà del que hem fet
nosaltres. És a dir, que col·laborin hubs que no tenen res a
veure amb nosaltres, com el Hub de Zurich d’on venen
18

Balanç general
El Labdoo ha estat sense cap mena de dubte una experiència

un compte del Labdoo conjunt o la idea dels Edoovillages al
Marroc.

que ha estat molt important per mi durant aquests dos anys.

Finalment i tal i com he dit al principi, el Labdoo és un pro-

És una activitat que m’agrada molt i espero seguir-hi vincu-

jecte que m’ha agradat moltíssim i ha estat l’experiència que

lada durant molt de temps, i també intentar expandir la inicia-

he tingut al CAS que més m’ha agradat. Ha estat també la més

tiva a més llocs.

llarga, ha durat els dos anys, però quan un veu els resultats de

Crec que he aconseguit complir els objectius que em vaig plantejar inicialment. He hagut d’aprendre i adaptar-me a la
dinàmica d’un grup i d’una activitat. He hagut de relacionarme amb els meus companys i intentar organitzar entre tots
una activitat amb bastantes persones implicades, que si no s’aconsegueix ordenar, la dinàmica pot ser molt dolenta.

la feina, els fruits del treball ben fet, es pot sentir molt satisfet.
Crec que hem dut a terme una tasca d’ajuda social molt important que ha canviat la situació diària de diverses persones,
però també m’ha canviat a mi. Primerament, sento un vincle
especial amb molts dels llocs on hem incidit i amb el món dels
ordinadors. A més, tal i com he dit abans, he après a
organitzar-me i a treballar en equip. En resum, ha estat una

Hi ha hagut moments de frustració i desànims perquè veiem

gran experiència i espero que només sigui el principi d’una

que les coses no sortien exactament com havíem esperat, però

col·laboració que durarà encara uns quants anys.

això també ha estat part de l’aprenentatge perquè ens ha
permès discernir entre allò que hem de fer i allò que no.
També he après a resoldre problemes en moments en els
quals les coses no són com un espera.
També he hagut d’utilitzar la meva creativitat per intentar trobar maneres de fer la feina més senzilla, o d’ajudar l’organització del Labdoo de manera diferent. Per exemple, la idea de fer
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